
Locação Social

INTERVENÇÕES
SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS

SEDUH
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

• Acessibilidade do setor
• Requalificação de espaços públicos
• Ajuste do sistema viário
• Replanejamento dos estacionamentos



QUADRAS 2 E 4 - SITUAÇÃO ATUALSETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS

Muitos carros estacionados irregularmente, ausência de passeio livre contínuo e de travessias.



Nesse trecho é fechado o acesso 

dessa via interna à Primeira 

Avenida do Sudoeste, abrindo 

então dois acessos que permitam 

o fluxo direto vindo da EPIG.

Lembrando que sempre são propostas travessias elevadas nos acessos aos lotes e estacionamentos

para permitir continuidade no percurso, e faixas de pedestres em pontos de travessia pertinentes.

São regularizados 

os estacionamentos 

paralelos ao meio 

fio nos dois lados 

da via, pois com 

isso demarcamos 

os acessos aos 

lotes e as áreas de 

parada.

É proposta a reconfiguração da 

via, criando vagas a 90º nos 2 

lados - sendo que um lado não é 

necessário tomar parte da área 

verde, apenas estreitar  a área de 

circulação de veículos, deixando 

com 6 metros para fluxo em mão 

dupla.

Será proposto o 

redimensionamento 

dos estacionamentos 

existentes, além da 

criação de outro 

perpendicular ao 

meio fio juntamente 

com a criação de 

uma calçada junto ao 

alinhamento da via.

Arborização sempre que possível 

devido a existência de redes.

Proposição de passeios que 

atendam demanda existente, 

além do plantio de árvores 

frutíferas, para ocupar e sombrear  

esse espaço que atualmente 

serve para estacionamento 

irregular.



QUADRAS 6 e 8 - SITUAÇÃO ATUALSETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS

Muitos carros estacionados irregularmente, ausência de passeio livre e contínuo.



QUADRAS 3, 6 e 8 - PROPOSTASETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS

Abertura de canteiros para melhor conexão dos fluxos entre Sudoeste e SIG.

Ajuste dos retornos

no canteiro central

da Av. do Sudoeste,

para atender a nova

demanda.



Abertura da continuidade desta rua compartilhada 

com sentido único e vagas regulamentadas.

Proposta a reestruturação da caixa viária que permite a inserção de ciclovia segregada e calçadas 

adequadas, além de estacionamentos com dimensões corretas que desincentivem a parada em “fila dupla” 

e dê maior clareza a área de passagem e a área de paragem dos veículos; além disso é proposto o 

fechamento do retorno central, pois a distância dos outros retornos nas extremidades é apenas 380 metros.

Regularização de vagas 

paralelas ao meio fio.Arborização e criação de 

vagas e calçada  

perpendiculares ao meio fio.



QUADRA 3SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS

No estacionamento da Quadra

3, outro ponto crítico do

projeto, foi proposta sua

reconfiguração por inteiro,

pois é superdimensionado e

não dá clareza na leitura das

áreas de passagem e

paragem , além de que as

calçadas estão mal utilizadas

devido a quantidade de

desníveis e interferências.

A ciclovia tem continuidade deste lado do SIG também, e faz 

conexão com o Parque da Cidade.

Foi colocada arborização em áreas que não interferem com 

as redes existentes ou propostas, conforme consulta 

fornecida pelas concessionárias.

Estacionamento reconfigurado para garantir 

circulação perimetral de pedestres.

Estacionamento reconfigurado para atender a travessia de 

pedestres e ciclistas, gerando continuidade do percurso.



FOTOMONTAGEM – SITUAÇÃO ATUALSETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS



FOTOMONTAGEM – PROPOSTASETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
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